
SORUMLULUK BİLÎNCİNE SAHİP OLMAK 

Mehmet Zeki Karakaya 

Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 

İnsan, yeryüzünde sözü dinlenen, istekleri, emirleri yerine getirilen, işaretleri bile 

dikkate alınan ve kendi adına iş gören bir yetkilidir, (bk. Bakara, 30) Yüce Allah'ın ikram ettiği 

özel meziyetlerle onu donatıp üstün kıldığını; 

ىََقذْْ َْعٰيىْمََْْٗ ٌْ ُٕ يَْْب َفّضَ َٗ ْاىّطَّيَِببِثْ َِ ٍِ ْ ٌْ ُٕ َْب َسَصْق َٗ اْىَبْحِشْ َٗ ْ ِْفيْاْىَبّشِ ٌْ ُٕ َْب ْي ََ َح َٗ ْ ًَ ۪ٓيْٰاَد  ْ َْبْبَ ٍْ ًا َْمّشَ ي ض  ْْ َْبْحَ يَْق ََ ْ ِْ َ َّ ٍِ ْ يش  ۪ث   

"And olsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini 

en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün 

kıldık."
1
 Ayetiyle bildirmektedir. 

İşte bu özellik ve üstünlüğü ile o, insanlık mertebesinin sorumluluğunu üzerine aldığını; 

يَِْْاَّّب ََ َح َٗ بْ َٖ ْْ ٍِ ْ َِ ْق َْ َاْش َٗ بْ َٖ يَْْ َِ ْيَْح ُْ َْا َِ اْىِجبَبِهْفَبَبَْي َٗ اْْلَْسِضْ َٗ اِثْ َ٘ َٰ بَّتََْعيَىْاىّغَ ٍَ َْعَشْضَْبْاْْلَ ُْٖ٘لا ََ ابْ ََْيٍُ٘ َُ ِأََُّّْمب  ْ ُُ ب ّْغا بْاْْلِ َٖ  

"Şüphesiz Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar, onu yüklenmek 

istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir."
2
 Ayeti 

bildirmektedir. İnsanın yüklendiği emanet, akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanma so-

rumluluğudur. Ayetin son cümlesi ile bu sorumluluk vurgulanmakta ve onun hayır ve şer 

arasındaki seçimini olumlu yönde yapmadığı takdirde, kendisi ve çevresi için, cahilane bir zu-

lüm işlemiş olacağı da hatırlatılmaktadır. 

Şüphe yok ki insan, bu üstünlüğünü, kendi çabasıyla elde etmiş değildir. Onun nesi 

varsa, hepsi Allah vergisidir. Dolayısıyla insan, sorumluluğunun bilinciyle yaşamalı, Yüce 

Allah'ın onu yükümlü kıldığı görevleri, akla ve hikmete uygun bir surette yerine getirmelidir. 

Onun sorumlu olduğu görevler ise; başta Allah'ın var ve bir olduğuna, ortağı ve benzeri 

olmadığına, Hz. Muhammed (s.a.s.)'i O'nun elçisi olarak bilmesi, Allah'tan vahiy yoluyla alıp 

bize bildirdiklerine inanması ve O'nu kendisine örnek alarak, sünnetine uyması, İslâm dininin 

emirlerini yerine getirmesi, yasaklarını işlememesi, yeryüzünü imar etmesi, Allah'ın verdiği 

nimetlere şükretmesi gibi esaslar, ibadetler ve görevlerdir. 

İnsan, ruh ve bedenden oluşan bir bütündür. Beden, çeşitli ve önemli organlara sahip 

canlı bir organizmadır. Ruh ise, bütün organları ile birlikte bedeni işleten, mahiyetini ancak 

Allah'ın bildiği, bir ilâhî sır, bir kanundur. Çeşitli tehlikelere ve hastalıklara karşı bedenini 

korumaya çalışan bir insanın, ruhunu ihmal etmesi veya tamamen ruhuna yönelip de bedeni 
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ile ilgilenmemesi, son derece sağlıksız bir yaklaşımdır. Ruh ve beden sağlığıyla ilgili önemli 

vurgular yapan bir ayette; 

۪ٓب َْعذُْْيَ ٌْ ِْأَُّّْىَُن  ُِ ْيطَب اِثْاىّشَ َ٘ َُطُ َْلْحَخَِّبُع٘اْ َٗ ابْۘ ْطَّيِب ْلا ًَ بِْفيْاْْلَْسِضَْح َ َّ ٍِ َّْبُطْمُيُ٘اْ بْاى َٖ ُ َْايّ ي ٌِّ ب  ٍُ ٌّْ ّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْٗ  
ب ََ َ بَْْلْحَِْْاّّ ٍَ ْ ِ ْحَُق٘ىُ٘اَْعيَىْاّلّلٰ ُْ َا َٗ ۪ٓبِءْ ْحشا َْ اْى َٗ ِ۪ٓ٘ءْ ْبِبىّغُ ٌْ ُشُم ٍُ ْيَأْ َُ ٘ َُ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْْعيَ  

"Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden 

yürümeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve 

Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder."
3
 buyurulmaktadır. 

Bu ayetten anlaşıldığı üzere Yüce Allah, insanları helâl ve temiz gıdalarla beslenmeleri 

konusunda uyarmakta, şeytanın izinden yürümemelerini emretmektedir. Ayrıca insanların 

bilemeyecekleri konularda hüküm vermemelerini, Allah'tan gelen kesin bir bilgi olmadan, 

nefsin hoşuna gidecek şekilde şeytanın süslediği birtakım evham ve hayallerin etkisi altında 

kalarak, Allah'a iftira olacak sözler söylememelerini istemektedir. 

İnsanların, bilemeyecekleri konuların başında, Allah'ın zatından söz edilmesi ve dinî bir 

delile dayanmadan, Allah adına hüküm verilmesi konuları gelmektedir. 

a. Allah'ın zatından söz edilmesi İnsan, kendi mantığı, bilgisi ve aklı ile yorumlar 

yaparak, Allah'ın zatı hakkında söz söyleyemez, O'na bir biçim veya bir suret veremez. Yüce 

Allah bize, kendisini şöyle tanıtmaktadır: 

ٌُْ ْْٰرىُِن ِْاّْلَ َٔ ِْاٰى َْْل۪ٓ ْۚ ٌْ ُن َْسبّ ُ ُ ْاّلّلٰ ْ يو ٌّ م  َٗ ْ ْيء  ْشا ُْمّوِ َْعٰيى َ٘ ُٕ َٗ ْ ْۚ ُٓ ْفَبْعبُُذٗ ْيء  ْشا ُْمّوِ ُُ بىِ ََ ْ ْۚ َ٘ ُٕ ْيُْذِسُكَْْْلْْ َ٘ ُٕ َٗ ْ بُسۘ ْاْْلَْبصا حُْذِسُمُٔ
يشاْْلَْبَصاَرَۚ َوهَُو  يُفْاْىَخب  ُُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاىيَّط   

"İşte sizin Rabbiniz Allah. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. O 

her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)'dir. Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri 

idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır."
4
  

Her kim olursa olsun, insan olarak bu dünya gözü ve idrakiyle, Allah'ın zatı ile ilgili bir 

söz söylemesinin veya kavramasının imkânsız olduğu, bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır. Hz. 

Ebu Bekir (r.a.), bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: "Allah'ın zatından bahsetmek, O'na ortak 

koşmaktır." Çünkü Allah'ın zatından söz etmek, O'na bir suret veya şekil vermek, yarattığı 

varlıklara benzetmek veya kendince O'na ortaklar bulmak anlamını taşır. 

b) Dinî bir delile dayanmadan Allah adına hükümler verilmesi 

Bir insan, dinî bir delil olmadan, "Şu Allah'ın emridir" veya "Şu Allah'ın nehyidir" 

şeklinde hükümler veremez. Böyle hükümler verilmesi, Allah'a iftira edilmesi demektir. 
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Çünkü Allah'ın emir ve yasakları, bütün insanları, canlı ve cansız varlıkları ve kâinatın genel 

düzeniyle ilgili büyük sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunun için, Allah'ın emirlerini yerine 

getirmenin fert ve topluma sağladığı güzel ve faydalı sonuçları, yasaklarını işlemenin de 

getirdiği fenalıkları tamamıyla tespit etmeye ve anlatmaya asırlar boyu çalışılsa, beşer olarak 

bunların bir özetini çıkarmaya, ne akıl yeter, ne de tecrübe. Bu konuda söylenecek tek söz 

vardır: Fenalık istemeyenlerin, fenalığı denemeye kalkışmaları, akıl işi değildir. 

c) Şeytanın izinden gidilmesi 

Şeytan, ya "şatn" veya "şayt" kökünden türetilen bir kelimedir. Sözlükte, uzak olmak, 

muhalefet etmek, toprağa girmek ve ipe bağlamak veya yanmak ve helak olmak anlamına 

gelir. 

Allah, insan neslinin ilk babası Hz. Adem'i yarattığında meleklere, ona itaat secdesinde 

bulunmalarını emretti. İblis (şeytan)'ın dışında hepsi bu emre uydu. Böylece Allah'a karşı ilk 

isyan işlendi; insanla şeytanın yolları ayrıldı. İblisin insanlara karşı kibirlenmesi, kıskançlığı 

ve düşmanlığı başladı. (A'raf, 11-22) Artık şeytan insan nesline karşı bu tavrını, düşmanlık (Fatır, 

5), saptırmak (Kasas, 15), vesvese vermek (Nas, 1-4), aldatmak (Lokman, 33), nankörlük etmek (Isra, 

27), isyan etmek (Meryem, 44), şüpheye düşürmek (Se-be', 20), kötü işleri güzel göstermek 

(Ankebût, 38), içki, kumar ve fuhuş gibi eylemleri sevdirmek gibi eylemlerini, hiç ara 

vermeden sürdürdü. (Mâide, 91-92) Ancak, onun saptırmaları, daha çok kendisine dost olan ve 

Allah'a şirk koşan kişiler üzerinde etkili oldu. (Nahl, 100) insan olmanın bilinciyle, kulluk 

görevlerini yerine getirip Allah'a sığınanlara zarar veremedi. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de 

şöyle açıklanmaktadır: 

َْْْفِبَرا ٌِ ي  َ ْاىّشَ ُِ ْيطَب ْاىّشَ َِ ٍِ ْ ِ َْفبْعخَِعْزْبِبّلّلٰ َُ ْاْىُقْشٰا َُِْْأََُّّْقَشأْثا ّمَيُ٘ َ٘ ْيَخَ ٌْ ِٖ َعٰيىَْسبِّ َٗ ُْ٘اْ ٍَ ْٰا َِ ي َْعيَىْاىَّز  ْىَُُْٔعْيطَب ٌُّ ىَْيظا  

"Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki; şeytanın, 

inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın 

hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir." 
5
 

قُْوْ َْْْٗ ِۙ ِِ ي َيبط  َضاِثْاىّشَ ََ َٕ ْ ِْ ٍِ َْاُع٘رُْبَِلْ َاُع٘رَُْسّةِ َُِْْٗ ْيَْحُضُشٗ ُْ َْا ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْبَِلَْسّةِ  

"(Ey Peygamberim!) "De ki: Rabb'im şeytanların dürtüklemelerinden (vesveselerinden) 

sana sığınırım ve onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım."
6
  

Yarın kıyamet gününde gerçek ortaya çıktığında, şeytan aczini ve iflasını itiraf edecek 

ve şu ayette bize bildirilen; 
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َقبهَْ ْىَِْْٗ َُ بَْمب ٍَ َٗ  ْ ٌْ خُ ُن ْْ يَ َْ ْفَبَ ٌْ َعْذحُ ُن َٗ َٗ ْ ُِّ ْعَذْاْىَح َٗ ْ ٌْ َعَذُم َٗ ْ َ ْاّلّلٰ َ ُّ ُشِْا ٍْ بْقُِضَيْاْْلَ َ َّ ْىَ ُُ ْيطَب ُْْاىّشَ َْا ۪ٓ ِْاّْلَ  ُ ُْعْيطَب ِْ ٍِ ْ ٌْ نُ َْيَْعيَي ْ
ْصْ َُ ْبِ ٌْ ّْخُ َْا ۪ٓب ٍَ َٗ ْ ٌْ ُن َِ ْصِش َُ ْبِ َْاَّب۬ ۪ٓب ٍَ ْ  ٌْ ُن ُْغا ّْ َْا ا ۪٘ٓ ٍُ ىُ٘ َٗ يْ  ّ ٍُ٘ ْحَيُ٘ ًَ َْف يْۚ ْى  ٌْ ْفَبْعخََجْبخُ ٌْ حُ ُن ْ٘ َْدَع ِْ ٍِ ْ ُِ ٘ َُ ۪ٓبَْاْشَشْمخُ ََ ْشُثْبِ َْ ِْاّّ يَْم ّيَ  َِ ِش

يٌ َْاى  َْعَزاة ٌّ ٌْ ُٖ ْىَ َِ ي  َ ْاىّظَبىِ َ ُّ ِْا ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ٌَُّْقْبُو   

"İş bitirilince şeytan da diyecek ki: 'Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de 

size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece 

sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. 

Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin, beni 

Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır."
7
 

gerçekleri ortaya koyacaktır. Ancak bu gecikmiş bir itiraf ve beyan olduğundan, kimseye bir 

faydası olmayacaktır. 

Şeytan, insanlar için her türlü fenalığı süsler, insanın gönlünde birtakım evham ve 

hayaller uyandırır. Sonra da o kişinin gönlünü etkisi altına alır ve böylece onu, her fenalığı 

işlemeye hazır hâle getirir. Allah'a ortak koşmaktan iftira etmeye kadar, insanın duygularını 

istismar eder. Ayette; 

ِاَرا ْاَْْٰٗ َُ َْمب ْ٘ ىَ َٗ َا  ْ ۪ٓبَءَّب ْٰابَ ِٔ ْيَْبَْعيَْي َْ ۪ٓبَْاْى ٍَ ُْقَبىُ٘اْبَْوَّْخَِّبُعْ َّْضَهْاّلّلٰ ۪ٓبَْا ٍَ ْاحَِّبُع٘اْ ٌُ ُٖ يَوْىَ خَُذُٗق  ْٖ َْلْيَ َٗ ابْ ْيـ ْشا َُ َْْلْيَْعِقيُ٘ ٌْ ُٕ ۪ٓبؤُ۬ ََ بَ  

"Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, 'Hayır, biz, atalarımızı üzerinde buldu-

ğumuz (yol)a uyarız!' derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kim-

seler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?"
8
 buyurularak, din ile ilgili usul ve esaslar 

konusunda Allah'ın indirdiklerine uyulması gerektiğini, çok açık bir biçimde ortaya 

koymaktadır. Çünkü insanların akıl ve gönüllerini tatmin eden, sosyal refahlarını ve iç 

huzurlarını sağlayan, kudsî bir kaynaktan gelen bu bilgiler, Yüce Allah'ın gösterdiği delillerle 

teyit edilen gerçek ölçülerdir. Allah'ın ayetleri, Hz. Peygamber'in sünneti ve bu iki kudsî 

kaynaktan alınan bilgiler ve ölçüler, insanı gerçek aydınlığa ulaştırır. Sırf ataları oldukları 

gerekçesiyle, onların inançlarını taklit etmek ve onları, Allah'a denk tutmak, hakka ve hayra 

tabi olmayı terk ederek, şeytanın süslediği evham ve hayallerle oyalanmak ve onun izinden 

yürümek demektir. 

Yüce Allah'ın ayetlerine ve Hz. Peygamber'in sünnetine uyan müminlere, şöyle bir 

müjde verilmektedir: 

َوْ َِ اُْد ََْْٗ حَْاىّ  ْ ٌْ ِٖ َْسبِّ ُِ بْبِِبْر َٖ ي ْف  َِ ي بىِذ  ََ بُسْ َٖ ّْ َ بْاْْل َٖ ْحَْحِخ ِْ ٍِ يْ ْحَْجش  َّْبث  ََ بىَِحبِثْ يُ٘اْاىّصَ َِ َع َٗ ُْ٘اْ ٍَ ْٰا َِ ي ً ٌّْز  ًَ بْعا َٖ ي ْف  ٌْ ُٖ ُ ِحّيَخ  
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"İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedî kalacakları ve içlerinden 

ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri 'selâm' dır."
9
  

Ne var ki, bazı insanlar, şeytanın süslediği evham ve hayallerle oyalanmaktan ve gönlünü 

onlarla meşgul etmekten çok hoşlanır ve sonunda aşırılıklara saparlar. Bu gerçek, bir hadis-i 

şerifte, "Her işin bir aşırılığı ve her aşırılığın da bir gevşemesi vardır. Bu sırada o kişi benim 

sünnetime yönelirse, hidayete ermiş olur. Yok eğer başka yola girerse, helak olur." (Tirmizi, 

Kıyame, 2i) diye açıkça bildirilmiştir. 

d) Şeytanın vesvesesi 

Sözlükte fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, gibi anlamlara gelen vesvese, kavram olarak, şeytanın 

kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için 

insanı kışkırtması, aklını çelmesi, nefsin bayağı arzularına uymaya teşvik etmesi demektir. 

Vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. (Nâs, -6) Şeytanın, Hz. Adem ile 

eşini cennetten vesvese yoluyla çıkardığı bildirilerek, müminlerin bu konuda duyarlı olmaları 

ısrarla istenmiştir. (A'râf, 20) 

Hz. Peygamber, şeytanın vesveselerine uymamalarını müminlere tavsiye etmiş, 

vesvesenin dinî-hukukî bir hükmü olmadığını da bildirmiştir. (Buhârî, Talâk, 11) Çünkü 

"Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır." (Nisa, 76) Bununla birlikte bir insan, eğer kendisini 

şeytanın tuzaklarına kaptırırsa, o zaman; 

۪ثَِوْ ََ ْاىَْْْم ََْسّةَ بُفْاّلّلٰ ََ ۪ٓيَْا َْْلِْاّّ  ٍِ ْ ۪ٓيء ٌّ يْبَش  َشَْقبَهِْاّّ  َْ بَْم َ َّ َفيَ ْشْْۚ ُْ ْاْم ُِ ب ّْغا ِ ًْ ِْاْرْقَبَهْىِ ُِ ْيطَب َِْاىّشَ ي  َ َعبىَ  

"Münafıkların durumu ise, tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, 'inkâr et' 

der; insan inkâr edince de, 'şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan 

Allah'tan korkarım' der."
10

  

Hz. Peygamberin haber verdiğine göre,  

ِْصيىْاّللْعيئْٗعيٌَْْقبَهَْسُع٘هُْ ِيَقِجْْ»اّلّلَ ًَئَِنتَُُْْ ََ ِْْْاْى َُُّْْ٘سْ ٍِْ ِي َُ َُُّْْٗ ِْْْاْىَجب بِسجْ ٍِْ ٍَِْْْ ََُّْْبسْ ٍِْ ِي َُ ًَُْْٗ بْآَد َ َّ ٍِْْ ُِْٗصفا
ٌْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْ«ْىَُن  

"Melekler nurdan, cinler nâr (ateş) dan, Âdem de topraktan yaratılmıştır."
11

  

İblis, cinlerdendi de Rabbinin emrine karşı çıktı. (Kehf, 50) Cinler de melekler gibi 

göremediğimiz varlıklardır. Çeşitli şekillere girebilirler. Ancak cins ve mahiyet bakımından 

meleklerden farklıdırlar. Bu husus Kur'an'da şöyle açıklanmıştır: 
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ََُّْْٗ ْ﴿ْاْىَج۪ٓب ًِ ٘ َُ َّْبِسْاىّغَ ِْ ٍِ ْقَْبُوْ ِْ ٍِ ْ ُٓ َْب يَْق ِارْْ﴾72ََْ َْْٗ  ُ ْغُْ٘ ٍَ ْ إ  ََ َْح ِْ ٍِ ْ به  ْيصا ْصا ِْ ٍِ شااْ ْبَشا بىِ ٌُّ ََ يْ ِ۪ٓئَنِتِْاّّ  ٰي ََ قَبَهَْسبَُّلْىِْي
﴿72﴾ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  

"And olsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. 

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki: 'Ben 

kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.'"
12

  

Cinler de insanlar gibi yerler, içerler, evlenir, doğar, büyür, çoğalır ve ölürler. İman ve 

ibadetle de sorumludurlar, inanç bakımından mümin, kâfir, itaatkâr ve asi olanları vardır. 

Onlar, amellerine göre cennet veya cehenneme gideceklerdir. 

Cinler, Allah'ın yarattığı aciz ve sorumlu varlıklardır. Allah'ın izni olmadan, hiçbir 

kimseye iyilik ya da kötülük yapamazlar. İlâhî vahye veya gayba muttali olamazlar. Çünkü 

Allah gaybı kimseye bildirmemiştir. Ancak peygamberlerine tebliğ etmek üzere emirlerini ve 

yasaklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed cinlerin de peygamberidir. 

Yüce Allah, hak dinin ilkelerini, ilk insan/ilk peygamber, Âdem (a.s.)'den itibaren bütün 

insanlara "vahiy" yoluyla bildirmiştir. Allah, insanları,  ٓين َْل َِ اِْكَراهَ فِي الّدّ۪
13

 hak dine" girmeye 

zorlamadığı için "hak dini" kabul eden de, hak dinden sapan ve "hak dini" tahrif eden insanlar 

da olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Kur'an verilmeye başlandığı zaman, 

Hicaz bölgesinde Allah'a şirk koşanların yanı sıra Hıristiyanlar ve Yahudiler de vardı. Allah'ı 

bir olarak kabul edenlerin (Haniflerin) sayısı azdı. Müşrikler, Allah'ın varlığını, yaratıcı ve 

rızık verici olduğunu kabul ediyor ْْيُْخِشجُْْقُْو ِْ ٍَ َٗ بَسْ اْْلَْبصا َٗ َعْ َْ ِيُلْاىّغَ َْ ْيَ ِْ َ ٍّ اْْلَْسِضَْا َٗ ۪ٓبِءْ ََ ْاىّغَ َِ ٍِ ْ ٌْ ْيَْشُصقُ ُن ِْ ٍَ 

ّيِجاْ ََ يُْخِشُجْاْى َٗ ّيِِجْ ََ ْاْى َِ ٍِ ْ ْْْْْاْىَحّيَ َُ ْحَخَُّق٘ ًَ َفُقْوَُْْاَف ْْۚ ُ ْاّلّلٰ َُ َيُق٘ىُ٘ َش َْفغا ٍْ ْيَُذبُِّشْاْْلَ ِْ ٍَ َٗ ْ ْاْىَحّيِ َِ ٍِ
14ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  

ancak O'na başka ilâhları ortak koşuyor (Nisa, 5i) ve ahireti inkâr ediyorlardı. (A'raf, 45) 

Hep göz önünde bulundurulması gereken bir ayette, Yüce Rabbimiz, bizim için çok önemli 

şöyle bir tavsiyede bulunmaktadır: 

احُْوْ ْيخََحذااْ﴿َْٗ ٍُ ْ  ٔ ْدُِّٗ ِْ ٍِ ْ ْحَِجَذ ِْ ىَ َٗ ْ  ٔ بحِ ََ ْىَِنِي َه َبّذِ ٍُ ْ َْْل ِْمخَبِةَْسبَِّلْۚ ِْ ٍِ ِْاىَْيَلْ ِحَي ۫ٗ ْاُ ۪ٓب اْصِبشْْْ﴾72ٍَ عََْْٗ ٍَ َلْ غا ْْ َّْْ َِ ي اىَّز 

ََْتْاْىَحٰي٘ةِْ ي يُذْص  حُش  ْْۚ ٌْ ُٖ ْْ َْلْحَْعُذَْعْيَْبَكَْع َٗ ُْٔ َٖ َْ َٗ ْ َُ يُذٗ ْيُش  اْىَعِشّيِ َٗ ْبِبْىَغٰذِٗةْ ٌْ ُٖ َ َْسبّ َُ ِْرْمِشَّبْْيَْذُع٘ ِْ َْبَْقْيَبَُْٔع ْي َْ َْاْغ ِْ ٍَ َْلْحُِطْعْ َٗ َّْيبْ اىّذُ
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ٍْْ َْا َُ َمب َٗ ئُْ ٰ٘ َٕ احََّبَعْ َُْٗٓ ابْ﴿ُْش ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ﴾72فُُشط  

"Rabbin Kitabından sana vahye dileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse 

yoktur. O'ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını 

dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan 

ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş 

kimselere boyun eğme." 
15

  

قُْوْ َْٗ﴿ْ ِۙ ِِ ي يَبط  َضاِثْاىّشَ ََ َٕ ْ ِْ ٍِ ْاَُع٘رُْبَِلْ اَُع٘رُْ﴾72َْسّةِ َْٗ﴿ْ ُِ ْيَْحُضُشٗ ُْ َْا ﴾72بَِلَْسّةِ  

"(Ey Peygamberim!) De ki: Rabb'im şeytanların dürtüklemelerinden (vesveselerinden) 

Sana sığınırım ve onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım."
16
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